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Негативний – Містить корупціогенні фактори

Опис проєкта нормативно-правового акту

З метою заохочення, шляхом нагородження видатних та авторитетних членів
територіальної громади та інших громадян, колективів, установ та організацій,
підвищення рівня взаємодії «влада - громада», шляхом залучення нагороджених членів
громади до участі у економічному, соціальному і культурному розвитку міста,
відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про державні цільові програми», рішення міської ради від 13
листопада 2016р. № 352 «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування,
моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання» виконавчому
комітетові міської ради пропонується прийняти вказане вище рішення та затвердити
Положення про Годинник та Подяку Житомирського міського голови (далі за текстом -
Положення).

Резюме

В результаті проведення антикорупційної експертизи проєкту Інститут
законодавчих ідей виявив в його положеннях низку корупціогенних факторів, зокрема

1. Прогалина; необгрунтованість запровадження або реалізації
дискреційних повноважень

Положенням не передбачено за рахунок якої цільової програми такі кошти
можуть бути виплачені; яка посадова особа є відповідальною за виплату коштів та
в які строки здійснюється виплата цих коштів.

Невирішеними залишились питання визначення посадової особи або
органу, які матимуть повноваження визначення осіб, яким така грошова
винагорода буде виплачуватись за рахунок бюджетних коштів; розмір грошових



коштів, які можуть бути виплачені нагородженим особам, та критерії визначення
такого розміру; верхня межа суми таких коштів.

Корупціогенні фактори

1. Прогалина; необгрунтованість запровадження або реалізації дискреційних
повноважень

Підпунктом 1.6 пункту 1 Положення передбачається, що до подяки можлива
виплата одноразової грошової винагороди у межах фінансування, яке передбачене
цільовою програмою.

Однак, жодною нормою не передбачено за рахунок якої цільової програми такі
кошти можуть бути виплачені; яка посадова особа є відповідальною за виплату коштів
та в які строки здійснюється виплата цих коштів.

Також Положенням не врегульовано питання критеріїв, за якими одним особам
будуть виплачені кошти, а іншим - ні. Невирішеними залишились питання визначення
посадової особи або органу, які матимуть повноваження визначення осіб, яким така
грошова винагорода буде виплачуватись за рахунок бюджетних коштів; розмір
грошових коштів, які можуть бути виплачені нагородженим особам, та критерії
визначення такого розміру; верхня межа суми таких коштів.

Все вищенаведене в сукупності потенційно може сприяти вчиненню корупційних
або пов'язаних з корупцією, оскільки нагороджені особи будуть зацікавлені за рахунок
певних домовленостей за неправомірну вигоду вирішити питання надання саме їм цих
грошових коштів та й у максимальному розмірі. Наприклад, оскільки Положенням не
встановлено граничної суми таких виплат, то певним особам потенційно можуть бути
виплачені суми в 20 000 та більше тисяч гривень, з яких певний відсоток може бути
переданий певним посадовим особам за сприяння в їх отриманні.

Відтак, рекомендується врегулювати відповідними нормами Положення всі
означені вище питання виплати коштів нагородженим особам. Окрім того,
пропонується відмовитись від застосування дискреційних повноважень щодо
визначення розміру виплати та встановлення переліку нагороджених осіб, яким такі
кошти будуть виплачені.

Висновок:

Враховуючи все вищевикладене, вбачається, що проєкт рішення “Про
затвердження Положення про Годинник та Подяку Житомирського міського голови”
містить корупційні ризики та не рекомендується до прийняття без додаткового
доопрацювання і врахування наданих рекомендацій.



ЧЕК-ЛИСТ

проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових

№ Корупціогенні фактори
(фактори визнаються корупціогенними, якщо вони

можуть сприяти
вчиненню корупційних правопорушень або
правопорушень, пов’язаних з корупцією)

Підтвердження

1. Корупціогенні фактори, які вказують на неправильне
визначення повноважень суб'єктів правозастосування

Так  __Х_____

1.1. необгрунтованість запровадження або реалізації
дискреційних повноважень

Так  __Х_____

1.2. дублювання повноважень Так  _______

1.3. регулювання відносин щодо питань місцевого значення
актами неналежного суб'єкта нормотворення

Так  _______

1.4. необґрунтоване делегування повноважень Так  _______

1.5. відсутність чи недосконалість процедури вирішення
конфлікту інтересів;

Так  _______

1.6. необґрунтоване запровадження регулювання питань
місцевого значення

Так  _______

1.7. нечітке визначення завдань, форм та відповідальності
суб'єкта правозастосування

Так  _______

2. Корупціогенні фактори, які вказують на недоліки
публічних процедур

Так  _______

2.1. нечітка регламентація прав, обов’язків та
відповідальності юридичних та фізичних осіб під час
здійснення публічних процедур

Так  _______

2.2. створення надмірних обтяжень чи штучних перешкод для
отримувачів послуг ОМС

Так  _______

2.3. дискримінація або надання необґрунтованих привілеїв
(фаворитизм) при здійсненні публічних процедур

Так  _______

3. Корупціогенні фактори у сфері регулювання
внутрішньої діяльності  ОМС

Так  _______

3.1. недотримання принципу прозорості та відкритості у
діяльності суб'єкта правозастосування

Так  _______



3.2. відсутність чи недоліки процедур добору (конкурсу) на
керівні посади у відповідному суб'єкті правозастосування

Так  _______

3.3. недоліки регулювання підстав і процедури звільнення з
керівних посад у відповідному суб'єкті правозастосування

Так  _______

4. Корупціогенні фактори у сфері регулювання
бюджетних правовідносин

Так  _______

4.1. недотримання порядку формування місцевого бюджету
(місцевих цільових програм)

Так  _______

4.2. ігнорування (неефективне використання) механізмів
публічних процедур під час бюджетного процесу або
розроблення і прийняття місцевих цільових програм

Так  _______

4.3. закладення в проєкт рішення про місцевий бюджет
(місцеві цільові програми) статті витрат на функції, не
властиві ОМС, та/або об'єкти, які не перебувають у
власності територіальної громади або спільній власності
територіальних громад

Так  _______

4.4. недотримання механізмів внутрішнього контролю та
внутрішнього аудиту при розпорядженні бюджетними
коштами

Так  _______

5. Інші корупціогенні фактори Так  ___Х___

5.1. юридична колізія Так  _______

5.2. прогалина Так  ___Х____

5.3. необґрунтоване використання оціночних понять Так  _______

5.4. недотримання інших правил нормопроєктувальної
техніки

Так  _______


